Referat bestyrelsesmødet i Tisvilde Bio’s Venner,
Den 19. januar 2016 kl. 19.00 i foyeren.
Afbud fra: -

1. Valg af ordstyrer
Anders
2. Valg af referent
Finn
3. Godkendelse af referat af mødet den 14. december 2015
Time out - Intet referat.
4. Driftsnyt
a. Sidste nyt fra billet-banderne
76% har nu deltaget i Anders kursus i e-billet. Manualen fungerer, er nem at rette i og ligger på
nettet.
b. Sidste nyt fra café-gruppen
Vandskade er klaret.
Vagter besættes fint. Tre nye frivillige kommer i løbet af den kommende tid.

c. Sidste nyt fra operatørerne
Tilsyneladende en halvdårlig stemning. Meget få melder sig til de forskellige udviklingsopgaver og
meget få har tilmeldt sig til festen for de frivillige. Der er behov for en god dialog. Sven snakker med
dem om problemet.

d. Sidste nyt fra teknikken
DoReMi serveren serviceres snarest, så den kan lukkes ned og op igen uden problemer.
Problemer kan også være muligheder – knas med satellitmodtagelser har været bøvlet men lærerigt.

e. Sidste nyt fra booking gruppen
Den samlede stigning i branchen i 2015 var på ca. 20% - specielt på grand af ca. 10 blockbusters.
Kun én af dem – Spectre,James Bond – har vi haft på plakaten. Alligevel opnåede Tisvilde Bio en
stigning ifht. 2014 på 21%. Meget fornemt.
Det synes som om vi har mere held med at spille kl.16 om søndagene end kl. 20. Formentlig ikke
mindst fordi DR og TV2 lægger alle deres top-sete serier søndag aften.

f.

Regnskab

Regnskabet tegner sig til at blive tilfredsstillende

g. Kultur-foyer
Programmet frem til sommer ser flot ud.
Planlægning af efteråret 2016 er i gang.
Chr. Braad Thomsen på tirsdag.

h. Markedsføringsgruppen
Hvervekampagne i Helsinge løber af stablen nu.
Anders sender samtidig fornyelser af medlemskab ud inden første februar. Spændende hvor stor
procent der fornys.

i.

Indretningsgruppen

Lamperne er stadig ikke tilsluttet – besluttet at købe professionel hjælp til det sidste. Sven kontakter
Elektriker Jacob og Tine og Vibeke aftaler det videre forløb med lamperne.

5. Plan for det videre strategi arbejde
Planen er indtil videre
- Handlingsplaner laves på bestyrelsesmødet i februar (kl.18-22)
- Skitse til publikation laves til mødet i marts
- Debat indtil generalforsamlingen – evt. på et morgenmøde.
- Publicering på generalforsamlingen
6. Vi tager temperaturen på Tisvilde Bio – hvordan går det?

Der er meget, der er flot. Belægningen og økonomien ikke mindst. Rigtig mange yder en flot indsats.
Stemingen er god i mange gruppen, hvor deltagerne har været venner gennem et langt liv.
Men … der er også nogle sten i skoen, som bestyrelsen drøftede. F.eks. enkelte frivillige som trods
positive hensigter ikke kan klare jobbet. Dem har vi svært ved at skille os af med, da de er en del af
de mange stærke netværk i lokalsamfundet. Eller en negativ grundstemning nogen steder, hvor der
er alt for meget ligegyldigt brok over små ting.
Der kom ikke mange specifikke løsninger på bordet. Men bestyrelsen håber, at en snak om
udfordrende mål og opgaver i de kommende år – samt konkurrencen fra et kommende center i
Gilleleje – kan skabe fornyet energi og sammenhold.
Der blev stillet forslag om at trække en ”motivational speaker” ind til at bidrage på et morgenmøde.
Hvis vi kan skaffe én, som vil stille op for et honorar, vi kan magte. 

7. Generalforsamling 2016 – hvem stiller op? (Sven, Leif og Bente er på valg)
Sven stopper i bestyrelsen, men bliver heldigvis og bidrager med det, han altid har gjort. Herudover
er der en enkelt, der har henvendt sig om spurgt, om det var muligt at blive valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil drøfte hvordan den vil foreslå konstituering til næste år.

8. Eventuelt
Løs snak om mulige arrangementer – bl.a om David Bowie.

